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ANUNŢ
Prin prezentul a n u n ţ, aducem la cunoştinţă conform art. 15 din O.G. nr. 28/2008,
privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele obligaţii ce
vă revin în calitate de cetăţeni ai localităţii Roseţi, în ce privesc datele cuprinse în Registrul
Agricol:
Termenele la care se efectuează declararea şi înscrierea anuală a datelor în
Registrul agricol 2015 - 2019 , sunt următoarele:
a) 5 ianuarie -1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat
în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi
mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru
agricultură şi silvicultură, efectivele de animale existente persoanele fizice/juridice la începutul
fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe
care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării
animalelor ori a altor intrări-ieşiri;
b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate,
numărul pomilor în anul agricol respectiv.
Persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul
agricol şi în afara acestor intervale de timp, ori în cazul în care au intervenit modificări în
proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.
Persoane de contact pentru declarare date:
- Urse Alexandru-0242344022;
- Decu Flavius-Daniel-0242344022.
Va rugăm, ca la prezentarea la sediul instituţiei pentru declararea datelor necesare
înscrierii în registrul agricol, să prezentaţi si documentele care fac dovada proprietăţii
asupra bunurilor ce le deţineţi.
Vă informăm că declararea de date nesincere, refuzul de declarare, precum şi
nedeclararea la termenele stabilite a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, dacă
faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate
infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul
persoanelor fizice respectiv cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei, în cazul persoanelor
juridice potrivit art. 20 alin.1) lit. b) din OG nr. 28/2008 cu modificările şi completările
ulterioare.
Prezentul anunţ constituie un mod de aducere la cunoştinţă publică a dispoziţiilor legale
privind Registrul agricol, obligaţie care revine autorităţilor administraţiei publice locale şi pe care o
considerăm onorată .
Nutrind convingerea că cele prezentate v-au edificat asupra problematicii privind
Registrul agricol, vă aşteptăm cu interes pentru realizarea acestui raport de autoritate,
cooperare şi prestaţie între administraţia publică locală şi persoanele obligate să declare
date în registrul agricol.
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